
…………………..        Lublin dnia …………….. 

(pieczątka przedszkola) 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO MIŚ 

W LUBLINIE 

 

tel. 724 520 515;    500 141 651    mail: info@przedszkole-mis.lublin.pl 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

(Imię i nazwisko dziecka przyjmowanego do przedszkola) 

 

W terminie od dnia …........................... do dnia .................................. 

 

Data i miejsce urodzenia dziecka…………………………………………………………………………….. 

Pesel dziecka…………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………….. 

Adres zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania)……………………………………………………………. 

Stała  choroba, wady  wrodzone, alergie (produkty, których dziecko nie może jeść): ……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Inne ważne informacje...................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................................................... 

 

MATKA: 

Imię i Nazwisko………………………………………………………...Pesel………………………………. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………... 

Adres zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania)……………………………………………………………. 

Nr telefonu……………………….......……… e-mail………………………....…………………………….. 

Miejsce pracy, tel……………………………………………………………………………………………... 

 

OJCIEC: 

Imię i Nazwisko………………………………………………………...Pesel……………………………….. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania)…………………………………………………………….. 

Nr telefonu……………………………….......….. e-mail………………………………………………......... 

Miejsce pracy, tel……………………………………………………………………………………………... 

 

RODZEŃSTWO (imiona i rok urodzenia)………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ….................................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że w przypadku odbioru mojego dziecka przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę 

przyjmuję na siebie odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka. 
 

 

 

 ……………………………………     ……………………………… 

  (podpis matki)       (podpis ojca) 

mailto:info@przedszkole-mis.lublin.pl


Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na pobyty dziecka poza placówką (uczestniczenie w spacerach, 

wycieczkach, placu zabaw itp.) 
 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na korzystanie dziecka z przedszkolnego i osiedlowego placu zabaw

    
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na spacery dziecka w każdą pogodę i porę roku.  
 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację prac dziecka oraz  zdjęć z  imprez i uroczystości 

przedszkolnych na stronie internetowej  promującej placówkę i w mediach. 

        
     …....................................................................…....................................... .......... 
              (podpisy rodziców/opiekunów) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne Miś z siedzibą w 

Lublinie przy ul. Bolesława Sekutowicza 33, reprezentowaną przez:  Agnieszkę Milanowską 

NIP 6443030339 ; Telefon 724520515 

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Agnieszka Milanowska 

 e-mail: info@przedszkole-mis.lublin.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z 

umowy o naukę i opiekę z Przedszkolem Niepublicznym Miś, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, 

4. Informuję, że dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu prawidłowego realizowania zawartej 

umowy, składania raportów do Urzędu Miasta Lublin, Systemu Informacji Oświatowej i innych zadań 

oświatowych, do których realizacji potrzebne są dane zawarte w umowie, oraz przy realizacji 

Projektów Unijnych. 
5. Informuję, że dane osobowe przedstawione w umowie przekazane będą w w/w celach do: 

FENIKS Specjalistyczne Biuro Rachunkowo – Księgowe Łukasz Karalus 

21-040 Świdnik ul. Racławicka 17/3; Urzędu Miasta Lublin; Systemu Informacji Oświatowej; 

nauczycielom i innym osobom zatrudnionym w przedszkolu lub współpracującym z nim w celu 

prawidłowego realizowania zadań umowy, prawa oświatowego i innych przepisów prawnych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu przez 

okres 5 lat. Dłuższe przechowywanie danych osobowych może wynikać tylko z przepisów prawa do 

których były one potrzebne tj. realizowanie projektu unijnego. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy 

      uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym;  ich nieprzekazanie 

spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o opiekę i naukę z Przedszkolem Niepublicznym 

Miś.  

 

 

…………………………………….                        ………………………………………. 
         Podpisy rodziców (czytelnie imię i nazwisko) 

 

 

Wszelkie opłaty i zobowiązania płatne są na konto bankowe 
Santander Bank Polska S. A 

nr: 93 1090 2688 0000 0001 4259 4178 

lub do kasy Przedszkola 

mailto:info@przedszkole-mis.lublin.pl

